
ČETRTEK, 28. 5. 2020 

 

DRUŽBA 

Kdor želi biti vprašan, ima videokonferenco ob 9.00.  

Vsi, ki danes ne boste vprašani, ste vprašani v torek, 2. junija. 

 

Preberi zapis v zvezku – DOMAČA POKRAJINA. 

Zdaj veš, da je domača pokrajina VEČJI del območja, v katerem se nahaja tvoj domači kraj, kje je 

naše občinsko središče (Velike Lašče) in kdo je naš župan (dr. Tadej Malovrh).  

Domača pokrajina je tam, kjer živiš s svojimi domačimi, kjer so doma tvoji sošolci, kamor hodiš v 

trgovino, šolo, kamor hodijo tvoji starši v službo, to so hribi, doline, reke, potoki, ceste, železnice, 

njive, polja ... 

Domači kraj je kraj, kjer živiš in hodiš v šolo. 

Si zadovoljen s svojim domačim krajem, občino? Tudi otroci imate pravico predlagati županu, kaj bi 

bilo treba urediti v domačem kraju. Dobro razmisli, kaj bi bilo potrebno urediti ali narediti na novo v 

tvojem domačem kraju ali bližnji okolici (v naši občini).  

Kaj bi ti predlagal županu, da bi bilo treba urediti v domačem kraju? Predlog utemeljiš, zakaj je to 

potrebno. Tvoji predlogi se morajo nanašati na javne površine (namenjene vsem prebivalcem). 

 

SLOVENŠČINA 

1. Preglej naloge v DZ: 

DZ 79/1. naloga     

Preveri, če imaš vse velike začetnice, vse vejice in pike. Primeri povedi (možni so različni 

odgovori): 

Posesala sem stanovanje, potem sem gledala televizijo. 

Ko sem pomil posodo, sem šel na sprehod s psom. 

Ko sem pojedel čips, sem spil sok. … 

 

DZ 79/2. naloga 

PREJ POTEM 

Ana je šla na balet. Iskat jo je prišla mami. 

Ina je našla denarnico. Oddahnila si je. 

Luka je očistil orodje. Odnesel ga je nazaj v delavnico. 

Nekaj časa sem jo čakal. Odšel sem sam v kino. 

S Špelo sva zavila odpadni papir z vrvico. Stehtala sva ga. 

  



DZ 80/3. naloga 

PREJ POTEM 

Pojedli so kosilo. Odšli so na dvorišče. 

Izbrali so lovca. Začeli so igro. 

Žogo so vrgli ob tla. Igra se je začela. 

Postavili so se na svoja mesta. Začeli so odbijati žogo. 

Napisal sem vso domačo nalogo. Začel sem brati knjigo. 

 

 

2. Reši vaje v DZ str. 83, 84 in 85 (preberi besedilo in reši naloge – 4. naloga je po izbiri – 

kdor zmore). 

 

 

MATEMATIKA 

1. Preveri rešitve v delovnem zvezku stran 24, 25 in popravi napake. 

DZ 24/1.naloga 68 dl = 6 l 8 dl  250 dl = 25 l   25 dl = 2 l 5 dl 

65 dl = 6 l 5 dl  608 dl = 60 l 8 dl 

DZ 24/2.naloga 

5 l = 50 dl  14 l = 140 dl  8 l = 80 dl 

8 l = 80 dl  23 l = 230 dl  9 l = 90 dl 

6 hl = 600 l  10 hl = 1000 l 4 hl = 400 hl 

 

DZ 24/3.naloga  12 dl = 1 l 2 dl  24 dl = 2 l 4 dl 

 

DZ 24/5.naloga  1 l 3 dl = 13 dl  3 l 4 dl = 35 dl 

1 l 4 dl = 14 dl  2 l 6 dl = 26 dl 

 

DZ 24/5.naloga   Pri vsaki možnosti mora biti seštevek 20 dl, saj je 2 l = 20 dl. 

 

 



2. Danes bomo nadaljevali z merjenjem PROSTORNINE. 

PONOVIMO: 

 

hl  l dl 

 

 

3. Reši naloge v DZ str. 26 in 27. 

 

 

 

 

 

ŠPORT 

Vaje za današnji šport izbiraš sam. Lahko si izbereš katerekoli vaje, ki smo jih delali do sedaj – lahko 

pa si vaje izmisliš sam. Pomembno je le, da si 45 minut zunaj na zraku in športno aktiven.  

Ne pozabi na primerno ogrevanje. 

liter = 1 l 
1 deciliter = 1 dl 
1 l = 10 dl 
2 l = 20 dl 

1hektoliter = 1 hl 
1 hl = 100 l 
2 hl = 200 l 
 


